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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lutego 2009 r.
w spraw ie nadania Paƒstw ow emu Inst ytut ow i Geologicznem u w Warszaw ie stat usu paƒst w ow ego
instyt utu badaw czego
Na podstaw ie art. 12a ust. 5 ustaw y z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badaw czo-rozw ojow ych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarzàdza si´ , co nast´ puje:
§ 1. 1. Paƒstw ow em u Instytutow i Geologicznemu
z siedzibà w Warszaw ie, dzia∏
ajàcemu na podstaw ie
uchw a∏
y nr 391 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r.
w spraw ie utw orzenia Instytutu Geologicznego (M. P.
Nr A-65, poz. 995) oraz zarzàdzenia nr 34 M inistra
Ochrony Ârodow iska i Zasobów Naturalnych z dnia
19 czerw ca 1987 r. w spraw ie zmiany nazw y Instytutu
Geologicznego, zw anego dalej „ Instytutem ” , nadaje
si´ status paƒstw ow ego instytutu badaw czego.
2. Instytut u˝yw a nazw y „ Paƒstw ow y Instytut Geologiczny — Paƒstw owy Instytut Badaw czy” .

h) w ykonywaniu ocen w arunków geologicznej sekw estracji dw utlenku w ´ gla i innych gazów cieplarnianych,
i) m onitorow aniu zagro˝ eƒ i katastrof naturalnych, a tak˝e ocenie mo˝liw oÊci ich zapobiegania i likw idacji skutków,
j) gromadzeniu i opracow yw aniu zbiorów oraz
kolekcji geologicznych,
k) opracow yw aniu now ych m etod badaw czych;
2) prow adzenie badaƒ na potrzeby lokalizacji elektrow ni jàdrow ych i sk∏
adow isk odpadów promieniotw órczych i w ypalonego paliw a jàdrow ego;
3) w ykonywanie zadaƒ:
a) paƒstw ow ej s∏
u˝ by geologicznej,

3. Nadzór nad Instytutem spraw uje minister w ∏
aÊciw y do spraw Êrodow iska.
§ 2. 1. Przedm iotem dzia∏
ania Instytutu jest:
1) prow adzenie badaƒ naukow ych i prac rozw ojow ych z dziedziny nauk o Ziemi, nauk biologicznych i Êrodow iska oraz nauk technicznych polegajàcych w szczególnoÊci na:
a) dzia∏
alnoÊci geologiczno-poszukiw aw czej w zakresie doradztw a naukow ego poprzez badanie
w∏
aÊciw oÊci ziemi oraz w arstw i struktur skalnych,
b) opracow yw aniu oraz publikow aniu map geologicznych, geofizycznych, geochemicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-in˝ ynierskich,
geoÊrodow iskow ych i innych s∏
u˝ àcych gospodarce narodow ej,
c) opracow yw aniu regionalnych syntez w e wszystkich dziedzinach nauk o Ziemi,
d) opracow yw aniu perspektyw z∏
o˝ ow ych i tw orzeniu koncepcji poszukiw aƒ z∏
ó˝ kopalin oraz
w ód podziemnych w naw iàzaniu do badaƒ
podstaw ow ych, z uw zgl´ dnieniem ochrony litosfery, zgodnie z zasadà zrów now a˝ onego rozw oju,

b) paƒstw ow ej s∏
u˝by hydrogeologicznej;
4) gromadzenie i tw orzenie centralnego ksi´ gozbioru geologicznego, publikow anie informacji bibliograficznych;
5) upow szechnianie w yników
i prac rozw ojow ych;

badaƒ naukow ych

6) upow szechnianie innych inform acji z dziedziny
nauk o Ziem i, w tym prow adzenie dzia∏
alnoÊci w ystaw ienniczej;
7) w spó∏
praca z innym i jednostkami naukow o-badaw czym i i instytucjami paƒstw ow ymi, realizujàcymi zadania z dziedziny nauk o Ziemi, a tak˝ e
w spó∏
praca ze stow arzyszeniem s∏
u˝ b geologicznych innych krajów.
2. Do zadaƒ Instytutu nale˝ y:
1) realizacja ustaw owych zadaƒ pow ierzonych w ramach pe∏
nienia funkcji paƒstw ow ej s∏
u˝by geologicznej oraz paƒstwow ej s∏
u˝by hydrogeologicznej;
2) prow adzenie badaƒ naukow ych i prac rozw ojow ych w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych i Êrodow iska oraz nauk technicznych;

e) badaniu w arunków hydrogeologicznych i geologiczno-in˝ ynierskich oraz geoekologicznych
na potrzeby budow nictw a, gospodarki w odnej
oraz zagospodarow ania przestrzennego,

3) upow szechnianie w yników badaƒ naukow ych
i prac rozw ojow ych w formie w ydaw nictw ksià˝ kow ych, publikacji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukow ych;

f) w ykonyw aniu ocen w zakresie ochrony Êrodow iska i georó˝ norodnoÊci,

4) doskonalenie metod prow adzenia badaƒ naukow ych i prac rozw ojow ych;

g) w ykonyw aniu ocen w arunków sk∏
adow ania odpadów oraz m agazynow ania substancji u˝ ytecznych w strukturach geologicznych,

5) przekazyw anie inform acji naukow ej i technicznej
w dziedzinie nauk o Ziemi z w ykorzystaniem dost´ pnych sposobów informow ania;
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6) opracow yw anie analiz i ocen, w tym dotyczàcych
stanu rozw oju nauki i techniki w zakresie badaƒ
dotyczàcych metod geologii, ich stosow ania,
a tak˝ e propozycji w ykorzystania w kraju osiàgni´ ç Êw iatow ych;
7) w ykonyw anie innych zadaƒ zleconych przez organ
nadzorujàcy.
§ 3. èród∏
em finansowania dzia∏
alnoÊci Instytutu
sà Êrodki finansow e:
1) ustalane w ustaw ach bud˝etow ych na realizacj´
zadaƒ paƒstw ow ej s∏
u˝by geologicznej i paƒstw ow ej s∏
u˝by hydrogeologicznej, które to zadania
w ykonuje Instytut; dysponentem Êrodków bud˝ etow ych ustalanych na realizacj´ tych zadaƒ jest
minister w ∏
aÊciw y do spraw Êrodow iska;
2) pozyskiw ane przez Instytut na podstaw ie umów
na realizacj´ zadaƒ paƒstw ow ej s∏
u˝ by geologicznej i paƒstw ow ej s∏
u˝ by hydrogeologicznej ze
Êrodków Narodow ego Funduszu Ochrony Ârodow iska i Gospodarki Wodnej;

Poz. 363

3) przyznaw ane Instytutow i przez ministra w ∏
aÊciw ego do spraw nauki na podstaw ie przepisów o zasadach finansow ania nauki;
4) uzyskiw ane ze êróde∏okreÊlonych w przepisach
dotyczàcych w arunków i sposobu gospodarki
finansow ej jednostek badaw czo-rozw ojow ych.
§ 4. W ksi´ gach rachunkow ych Instytut w yodr´ bnia ew idencj´ kosztów ponoszonych na realizacj´ zadaƒ paƒstw ow ej s∏
u˝ by geologicznej i paƒstw ow ej
s∏
u˝by hydrogeologicznej, w sposób um o˝liw iajàcy
rozliczanie otrzymanych Êrodków finansow ych z ich
dysponentem, oraz ew idencj´ kosztów ponoszonych
na pozosta∏
à dzia∏
alnoÊç.
§ 5. Rozporzàdzenie w chodzi w ˝ycie po up∏
yw ie
14 dni od dnia og∏
oszenia.

Prezes Rady Ministrów : D. Tusk

